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  ٢٠١٣الدورة املوضوعية لعام 
  ٢٠١٣يوليه / متوز٢٦-١جنيف، 

  *من جدول األعمال) ح (١٣البند 
  التعاون الدويل: املسائل االقتصادية والبيئية

      يف املسائل الضريبية
  مشروع قرار*: *فيجي    

  
  جلنة اخلرباء املعنية بالتعاون الدويل يف املسائل الضريبية    

    
 ،واالجتماعيإن اجمللس االقتصادي   

ــإذ    ــه شرييـــ ــوفمرب /تـــــشرين الثـــــاين ١١ املـــــؤرخ ٢٠٠٤/٦٩ إىل قراريـــ  ٢٠٠٤نـــ
  ،٢٠١٢يوليه / متوز٢٧ املؤرخ ٢٠١٢/٣٣ و

لتعزيـز   لنداء الوارد يف توافق آراء مـونتريي للمـؤمتر الـدويل لتمويـل التنميـة              با وإذ ينوه   
طات الــضريبية الوطنيــة  تعزيــز احلــوار بــني الــسلعــن طريــقالتعــاون الــدويل يف جمــال الــضرائب 

، مـع إيـالء     املعنيـة وزيادة تنـسيق عمـل اهليئـات املعنيـة املتعـددة األطـراف واملنظمـات اإلقليميـة                  
  ،)١(انتقالية لدان اليت متر اقتصاداهتا مبرحلةاهتمام خاص الحتياجات البلدان النامية والب

 إعــالن الدوحــة إىل اجمللــس االقتــصادي واالجتمــاعي يفاملوجــه  إىل الطلــب وإذ يــشري  
الوثيقة اخلتامية ملؤمتر املتابعة الدويل لتمويل التنمية املعين باسـتعراض تنفيـذ            : بشأن متويل التنمية  

__________ 
  *  E/2013/100.  
  . والصني٧٧باسم الدول األعضاء يف األمم املتحدة األعضاء يف جمموعة الـ   **  
منشورات األمـم   (٢٠٠٢ مارس/ آذار٢٢‐١٨تقرير املؤمتر الدويل لتمويل التنمية، مونتريي، املكسيك،       :انظر  )١(  

 .٦٤، الفقرة ، املرفق١، الفصل األول، القرار )A.02.II.A.7املتحدة، رقم املبيع 
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ويف الوثيقة اخلتامية للمـؤمتر املتعلـق باألزمـة املاليـة واالقتـصادية العامليـة                ،)٢(توافق آراء مونتريي  
لنــهوض بالتعــاون الــدويل يف لبــات املؤســسية يف تعزيــز الترتيبــأن ينظــر  ،)٣(وتأثريهــا يف التنميــة

  املسائل الضريبية، مبا يف ذلك جلنة اخلرباء املعنية بالتعاون الدويل يف املسائل الضريبية،
، مـن   اخلـاص بـه    نظـام الـضرييب   ال أن كل بلد مسؤول عن       على الرغم من  أنه  ب يقروإذ    

ق تعزيز املساعدة التقنية والنـهوض    اجملاالت عن طري   هذهاملهم تقدمي الدعم للجهود املبذولة يف       
ــضريبية الدول     ــسائل ال ــة يف معاجلــة امل ــشاركة الدولي ــدويل وامل ــاون ال ــة، يف جمــا بالتع ــهاي  الت من

  الضرييب، االزدواج
 بـشأن التعـاون      قـائم علـى املـشاركة       موسع شامل حوار   بضرورة إجراء  أيضا يقروإذ    

  الدويل يف املسائل الضريبية،
 اهليئات املعنيـة املتعـددة األطـراف       يف إطار اجلاري االضطالع هبا     األنشطة   وإذ يالحظ   

 بضرورة تعزيز التعاون بـني األمـم املتحـدة          يقرواملنظمات دون اإلقليمية واإلقليمية املعنية، وإذ       
  وغريها من اهليئات الدولية املعنية بالتعاون يف املسائل الضريبية،

  يما يتعلق بتعزيز أعمال اللجنة، بالدور املركزي املنوط باجمللس فوإذ يقر  
 بـشأن التعـاون     ٢٠١٣ مـايو / أيـار  ٢٩ باملناقشة الـيت جـرت يف اجمللـس يف           وإذ يرحب   

  ،)٤(الدويل يف املسائل الضريبية
 إىل االجتماع الفين املتعلق بـإدارة شـؤون املعاهـدات الـضريبية واملفاوضـات        وإذ يشري   

ء املعــين بــضرائب الــصناعات االســتخراجية،  املتــصلة بتلــك املعاهــدات واجتمــاع فريــق اخلــربا  
مـايو  / أيـار  ٢٨ ويـوم    ٢٠١٣مـايو   / أيـار  ٣١ و   ٣٠اللذين عقدا يف مقر األمـم املتحـدة، يـومي           

  ، على التوايل،٢٠١٣
  ،)٥(الثامنة بتقرير اللجنة عن دورهتا وإذ حييط علما  
 املـسائل   بالعمل الذي تقوم به جلنـة اخلـرباء املعنيـة بالتعـاون الـدويل يف            يرحب  - ١  

ــة    ــذ الواليـ ــضريبية لتنفيـ ــا  الـ ــها إليهـ ــيت أوكلـ ــاعي   الـ ــصادي واالجتمـ ــس االقتـ ــراره  اجمللـ يف قـ
  ، ويشجع اللجنة على مواصلة جهودها يف هذا الصدد؛٢٠٠٤/٦٩

__________ 
 .١٦، الفقرة ، املرفق٦٣/٢٣٩انظر قرار اجلمعية العامة   )٢(  
 .)ج (٥٦، الفقرة ، املرفق٦٣/٣٠٣انظر قرار اجلمعية العامة   )٣(  
  .13 و E/2013/SR.12انظر   )٤(  
 ).E/2012/45 (٢٥، امللحق رقم ٢٠١٢ الرمسية للمجلس االقتصادي واالجتماعي، الوثائق  )٥(  
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بإعداد اللجنة لدليل األمم املتحدة العملي اخلاص بالبلـدان الناميـة            حييط علما   - ٢  
  :يلي  ما، ويطلب من الدليلاإلنكليزيةالنسخة ر يالحظ نشواملتعلق بتسعري التحويل، و

كتـب  الشبكي مل وقع  امل من   للتحميل يف شكل قابل     جمانا ا متاح الدليلظل  يأن    )أ(  
  ألمانة العامة؛إلدارة الشؤون االقتصادية واالجتماعية يف امتويل التنمية التابع 

نـشر بتلـك    ي، وأن   إىل اللغات الرمسية األخرى لألمم املتحدة      الدليلترجم  يأن    )ب(  
   اإلنكليزية؛النسخةاللغات يف أقرب وقت ممكن بعد نشر 

   سنويا؛ليلأن يستكمل الد  )ج(  
إحـراز مزيـد مـن التقـدم يف         عـن   قريـر األمـني العـام       تب مع التقـدير   حييط علما   - ٣  

 تعزيـز احلـوار بـني الـسلطات الـضريبية الوطنيـة بـشأن               بـضرورة ، ويـسلم    )٦(تعزيز عمـل اللجنـة    
   املتصلة بالتعاون الدويل يف املسائل الضريبية؛ئلاملسا

 اخليارات املتعلقة بتعزيـز الترتيبـات       لبحث استمرار املشاورات    بضرورة يسلم  - ٤  
سألة مبـ  املتعلقـة املـشاورات  لنهوض بالتعاون الدويل يف املسائل الضريبية، مبا يف ذلك          لاملؤسسية  

  ؛بعة للمجلسية دولية تاحتويل اللجنة إىل هيئة فرعية حكوم
ــة علــى يــشدد  - ٥   ــة األخــرى    أمهي ــة تعاوهنــا مــع املنظمــات الدولي  أن تعــزز اللجن

العاملة يف ميدان التعاون الـدويل يف املـسائل الـضريبية، مبـا فيهـا صـندوق النقـد الـدويل والبنـك               
ميـة  ، ومـع اهليئـات اإلقليميـة ودون اإلقلي        ن والتنمية يف امليدان االقتصادي    الدويل ومنظمة التعاو  

  املعنية؛
للنظـر يف التعـاون الـدويل يف        خاصـا للمجلـس      ااجتماعـ سـنويا   عقـد   أن ي  يقرر  - ٦  

 ذا التعاون؛هب للنهوض الترتيبات املؤسسية ،، حسب االقتضاءاملسائل الضريبية، مبا يف ذلك

ممثلـي  إىل   توجيـه الـدعوة    رئيس اجمللس االقتصادي واالجتمـاعي علـى         يشجع  - ٧  
 ؛ اآلنف الذكرلوطنية حلضور االجتماعالسلطات الضريبية ا

 تقرير إىل اجمللس عـن أي تقـدم حيـرز           ميقديواصل ت  إىل األمني العام أن      يطلب  - ٨  
الحقا يف تعزيز عمل اللجنة وتعاوهنا مع اهليئات املتعددة األطراف املعنيـة واملنظمـات اإلقليميـة       

  ؛املعنيةودون اإلقليمية 
مــن تقــدم يف عملــه التنميــة، يف نطــاق واليتــه،  مكتــب متويــل مبــا أحــرزه ينــوه  - ٩  
 تعزيــز قــدرة هبــدف ال التعــاون الــضرييب الــدويلوضــع برنــامج لتنميــة القــدرات يف جمــاملتعلــق ب

ع نظـم ضـريبية أكثـر       وزارات املالية والـسلطات الـضريبية الوطنيـة يف البلـدان الناميـة علـى وضـ                
__________ 

  )٦(  E/2013/67. 



E/2013/L.9
 

4 13-36090 
 

 ومكافحة التـهرب    ستثمار العام واخلاص   من اال  املنشودةملستويات  حتقيق ا  دعمت فعالية وكفاءة 
 اجلهـات شـراكة مـع     يف  عمله يف هذا اجملـال       املكتب أن يواصل     إىلمن دفع الضرائب، ويطلب     

 ؛، وأن يوسع نطاق أنشطته يف حدود املوارد املتاحة والواليات القائمةاألخرى املعنية

 مـن   هالتمكينوارد  مبا يكفي من امل   هليئات الفرعية للجنة    ا تزويد ضرورة   يؤكد  - ١٠  
  واليتها؛ب االضطالع

 واجلهـات   املعنيـة دته الدول األعـضاء واملنظمـات       ، يف هذا الصدد، مناش    يكرر  - ١١  
املاحنــة احملتملــة األخــرى النظــر يف إمكانيــة املــسامهة بــسخاء يف الــصندوق االســتئماين للتعــاون    

 مـوارد امليزانيـة العاديـة،       ملـة تكالدويل يف املسائل الضريبية الذي أنشأه األمـني العـام مـن أجـل               
  . الغايةلتلك حتقيقاويدعو األمني العام إىل تكثيف اجلهود 

  


	الدورة الموضوعية لعام 2013
	جنيف، 1-26 تموز/يوليه 2013
	البند 13 (ح) من جدول الأعمال*
	المسائل الاقتصادية والبيئية: التعاون الدولي
	في المسائل الضريبية
	فيجي**: مشروع قرار

	لجنة الخبراء المعنية بالتعاون الدولي في المسائل الضريبية
	إن المجلس الاقتصادي والاجتماعي،
	إذ يشير إلى قراريه 2004/69 المؤرخ 11 تشرين الثاني/نوفمبر 2004 و 2012/33 المؤرخ 27 تموز/يوليه 2012،
	وإذ ينوه بالنداء الوارد في توافق آراء مونتيري للمؤتمر الدولي لتمويل التنمية لتعزيز التعاون الدولي في مجال الضرائب عن طريق تعزيز الحوار بين السلطات الضريبية الوطنية وزيادة تنسيق عمل الهيئات المعنية المتعددة الأطراف والمنظمات الإقليمية المعنية، مع إيلاء اهتمام خاص لاحتياجات البلدان النامية والبلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية()،
	وإذ يشير إلى الطلب الموجه إلى المجلس الاقتصادي والاجتماعي في إعلان الدوحة بشأن تمويل التنمية: الوثيقة الختامية لمؤتمر المتابعة الدولي لتمويل التنمية المعني باستعراض تنفيذ توافق آراء مونتيري()، وفي الوثيقة الختامية للمؤتمر المتعلق بالأزمة المالية والاقتصادية العالمية وتأثيرها في التنمية()، بأن ينظر في تعزيز الترتيبات المؤسسية للنهوض بالتعاون الدولي في المسائل الضريبية، بما في ذلك لجنة الخبراء المعنية بالتعاون الدولي في المسائل الضريبية،
	وإذ يقر بأنه على الرغم من أن كل بلد مسؤول عن النظام الضريبي الخاص به، من المهم تقديم الدعم للجهود المبذولة في هذه المجالات عن طريق تعزيز المساعدة التقنية والنهوض بالتعاون الدولي والمشاركة الدولية في معالجة المسائل الضريبية الدولية، في مجالات منها الازدواج الضريبي،
	وإذ يقر أيضا بضرورة إجراء حوار شامل موسع قائم على المشاركة بشأن التعاون الدولي في المسائل الضريبية،
	وإذ يلاحظ الأنشطة الجاري الاضطلاع بها في إطار الهيئات المعنية المتعددة الأطراف والمنظمات دون الإقليمية والإقليمية المعنية، وإذ يقر بضرورة تعزيز التعاون بين الأمم المتحدة وغيرها من الهيئات الدولية المعنية بالتعاون في المسائل الضريبية،
	وإذ يقر بالدور المركزي المنوط بالمجلس فيما يتعلق بتعزيز أعمال اللجنة،
	وإذ يرحب بالمناقشة التي جرت في المجلس في 29 أيار/مايو 2013 بشأن التعاون الدولي في المسائل الضريبية()،
	وإذ يشير إلى الاجتماع الفني المتعلق بإدارة شؤون المعاهدات الضريبية والمفاوضات المتصلة بتلك المعاهدات واجتماع فريق الخبراء المعني بضرائب الصناعات الاستخراجية، اللذين عقدا في مقر الأمم المتحدة، يومي 30 و 31 أيار/مايو 2013 ويوم 28 أيار/مايو 2013، على التوالي،
	وإذ يحيط علما بتقرير اللجنة عن دورتها الثامنة()،
	1 - يرحب بالعمل الذي تقوم به لجنة الخبراء المعنية بالتعاون الدولي في المسائل الضريبية لتنفيذ الولاية التي أوكلها إليها المجلس الاقتصادي والاجتماعي في قراره 2004/69، ويشجع اللجنة على مواصلة جهودها في هذا الصدد؛
	2 - يحيط علما بإعداد اللجنة لدليل الأمم المتحدة العملي الخاص بالبلدان النامية والمتعلق بتسعير التحويل، ويلاحظ نشر النسخة الإنكليزية من الدليل، ويطلب ما يلي:
	(أ) أن يظل الدليل متاحا مجانا في شكل قابل للتحميل من الموقع الشبكي لمكتب تمويل التنمية التابع لإدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية في الأمانة العامة؛
	(ب) أن يترجم الدليل إلى اللغات الرسمية الأخرى للأمم المتحدة، وأن ينشر بتلك اللغات في أقرب وقت ممكن بعد نشر النسخة الإنكليزية؛
	(ج) أن يستكمل الدليل سنويا؛
	3 - يحيط علما مع التقدير بتقرير الأمين العام عن إحراز مزيد من التقدم في تعزيز عمل اللجنة()، ويسلم بضرورة تعزيز الحوار بين السلطات الضريبية الوطنية بشأن المسائل المتصلة بالتعاون الدولي في المسائل الضريبية؛
	4 - يسلم بضرورة استمرار المشاورات لبحث الخيارات المتعلقة بتعزيز الترتيبات المؤسسية للنهوض بالتعاون الدولي في المسائل الضريبية، بما في ذلك المشاورات المتعلقة بمسألة تحويل اللجنة إلى هيئة فرعية حكومية دولية تابعة للمجلس؛
	5 - يشدد على أهمية أن تعزز اللجنة تعاونها مع المنظمات الدولية الأخرى العاملة في ميدان التعاون الدولي في المسائل الضريبية، بما فيها صندوق النقد الدولي والبنك الدولي ومنظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي، ومع الهيئات الإقليمية ودون الإقليمية المعنية؛
	6 - يقرر أن يعقد سنويا اجتماعا خاصا للمجلس للنظر في التعاون الدولي في المسائل الضريبية، بما في ذلك، حسب الاقتضاء، الترتيبات المؤسسية للنهوض بهذا التعاون؛
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